
 

 جدول دروس )ترمی( رشته مدیریت مالی

 پیش نیاز واحد (2نیمسال دوم )ترم ردیف پیش نیاز واحد (1نیمسال اول )ترم ردیف

   یکی اس درٍس گزٍُ هؼبرف اسالهی  2 بب ارسش ّبی دفبع همذس آضٌبیی 1

 2 3 (2اصَل حسببذاری ) 8

  3 رٍاًطٌبسی کبر 9  3 (1اصَل حسببذاری ) 2

 4 3 ریبضی ٍ کبربزد آى در هذیزیت 11  3 هببًی سبسهبى ٍ هذیزیت 3

  3 سببى خبرجی ػوَهی  11  2 ریبضی پیص داًطگبّی 4

  2 داًص خبًَادُ ٍ جوؼیت 12  3 فبرسی ػوَهی 5

 4 3 کبهپیَتز ٍ کبربزد آى در هذیزیت 13  2 اسالهی یکی اس درٍس گزٍُ هؼبرف 6

  17 جمع واحد   15 جمع واحد 

 پیش نیاز واحد (4نیمسال دوم )ترم  ردیف پیش نیاز واحد  (3اول )ترم  نیمسال ردیف

  2 اسالهی یکی اس درٍس گزٍُ هؼبرف 21  2 اسالهی یکی اس درٍس گزٍُ هؼبرف 14

 15 3 آهبر ٍ کبربزد آى در هذیزیت هبلی 22 11 3 آهبر ٍ کبربزد آى در هذیزیت 15

 16 3 (1پژٍّص ػولیبتی ) 23 11 3 هذیزت هبلیریبضی ٍ کبربزد آى در  16

 18 3 التصبد کالى 24 9 3 هببًی رفتبر سبسهبًی 17

 19 4 ( 2اصَل هذیزیت هبلی ) 25 11 3 التصبد خزد 18

 8 3 حسببذاری صٌؼتی 26 8 4 (1اصَل هذیزیت هبلی ) 19

 3 2 ببساریببی ٍ هذیزیت ببسار 27  1 (1تزبیت بذًی ) 21

  22 جمع واحد   19 جمع واحد 

 پیش نیاز واحد (6نیمسال دوم )ترم  ردیف پیش نیاز واحد (5نیمسال اول )ترم  ردیف

  2 یکی اس درٍس گزٍُ هؼبرف اسالهی 35 8 3 حسببزسی 28

 11 2 (1سببى تخصصی هبلی ) 36 24 3 پَل ٍ ارس ببًکذاری 29

 15 3 رٍش تحمیك در هذیزیت 37 22 3 التصبد سٌجی هبلی 31

 25 3 ببسار پَل ٍ سزهبیِ 38 25 4 هببًی هذیزیت سزهبیِ گذاری 31

  2 هبلیِ ػوَهی 39 23 3 (2پژٍّص ػولیبتی ) 32

 25 3 هببًی ببًکذاری ٍ هذیزیت 41 25 2 هذیزیت هبلی در ایزاى 33

 31 3 هببًی هٌْذسی هبلی 41 21 1 (2تزبیت بذًی ) 34

        

  18 جمع واحد   19 جمع واحد 

 پیش نیاز واحد (8نیمسال دوم )ترم  ردیف پیش نیاز واحد (7نیمسال اول )ترم  ردیف

  2 اصَل تْیِ تٌظین ٍ کٌتزل بَدجِ 48  2 یکی اس درٍس گزٍُ هؼبرف اسالهی 42

 25 2 سبسهبى ّبی پَلی ٍ هبلی بیي الولل 49  2 سیستن ّبی اطالػبتی 43

 44 2 حمَق ببسرگبًی 51 25 3 سبسهبى ّبی پَلی ٍ هبلی 44

 25 2 بزًبهِ ریشی هبلیبتی 51 9 3 هذیزیت هٌببغ اًسبًی 45

 24 2 تَسؼِ التصبدی ٍ بزًبهِ ریشی 52 36 2 (2سببى تخصصی هبلی ) 46

 47 3 لزار دادّبی بیوِ 53 25 3 هذیزیت ریسک ٍ بیوِ 47

  13 جمع واحد   15 جمع واحد 

 ٍاحذ در تزم بؼذ ًخَاٌّذ ضذ. 14هجبس بِ اًتخبة ٍاحذ بیص اس  (12داًطجَیبى هطزٍط )هؼذل کوتز اس  .1

 ٍاحذ بب رػبیت پیص ًیبس اس درٍس هَرد ًظز اًتخبة ٍاحذ ًوبیٌذ. 24ٍ ببالتز در تزم بؼذ در صَرت هَافمت هذیزگزٍُ هی تَاًذ تب سمف  17داًطجَیبى بب هؼذل تزهی  .2

 ًوبیٌذ.درٍس هَرد ًظز را اًتخبة ٍاحذ  24بذٍى رػبیت پیص ًیبس هی تَاًٌذ تب سمف چٌبًچِ داًطجَیبى تزم آخز ببضٌذ بب ّوبٌّگی گزٍُ  .3

 در اًتخبة ٍاحذ درٍس الشاهی است. لذا دلتبیت آى بز ػْذُ داًطجَ هی ببضذ، رػبیت پیص ًیبس الشاهی ٍ هسئَلیت ػذم رػ .4

 گروه معارف اسالمی

 تبریخ تحلیلی صذر اسالم (1اًذیطِ اسالهی )

 اًمالة اسالهی 1پیص ًیبر اًذیطِ  –( 2اًذیطِ اسالهی )

 تفسیز هَضَػی لزآى اخالق ٍ تزبیت اسالهی
                     


